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Obligatorní hodnocení 

Osobní zaujetí tématem vysoké průměrné malé neuspokojivé 

x 

   

Splnění cíle a zadání BP úplné z větší části částečné nedostatečné 

x 

   

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

 x 

  

Teoretické zpracování 

tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

 x 

  

Samostatnost a původnost 

zpracování BP 

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát 

 X 

  

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

X 

   

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

  X 
  

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 
 

x 

  

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 

x 

   

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

x 

 

 
 

 

Fakultativní hodnocení 

Úroveň výzkumu a 

materiálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

X    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 

 X   

http://www.ff.cuni.cz/?stype=text&search_sortby=relevance&s=RNDr.%20Milena%20Hnátková,%20CSc.


Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP: 

 Řešitelka ve své práci podrobně analyzuje význam nejfrekventovanějších přídavných jmen 

v adjektivních přirovnání se slovem kámen: "adj jako kámen" v psaném textu na základě výskytů 

v korpusových datech (SYN v4). 

 Bakalářskou práci dělí do tří částí. V teoretické části definuje základní pojmy frazeologie: 

kolokace, frazém, metafora a přirovnání. 

V praktické části se předně snaží dát odpověď na to, jaké vlastnosti se spojují se substantivem 

kámen v přirovnání a která z adjektiv se nejčastěji pojí se substantivem kámen. Analyzovaná data jsou 

zařazena do sémantických skupin: části lidského těla, neživé objekty, lidské vlastnosti, metafory aj., 

konkrétní výskyty z korpusu jsou roztříděny na základě abstraktního a konkrétního významu. 

Poslední třetí kapitola práce obsahuje statistické zpracování zkoumaných přirovnání. 

 Řešitelka rozděluje jednotlivé vyhledávky z korpusu do sémantických skupin (u každého 

adjektiva jsou různé podskupiny) podle objektu, ke kterému se přirovnání vztahuje, a dále je člení dle 

abstraktního nebo konkrétního významu. Uváděné příklady jsou dobře vybrány, aby ilustrovaly typické 

užití přirovnání, autorka si správně všímá skutečnosti, že statistiku četnosti výskytu daného jevu může 

ovlivnit název filmu, knihy, události (str. 54). 

Jazyková úroveň bakalářské práce je velice dobrá.  Na několika místech se řešitelka dopustila 

chyby ve vokalizaci (abstrakt - se podstatným jménem, ve uvedeném přirovnání), práce obsahuje několik 

překlepů (s. 26 -  V předchozí kapitole Metafora a metonymie už bylo změněno, že … ; s. 34 - Jedná 

kategorie může obsahovat; s. 37 - Pro vykonávání některých povolaní je nutno; s. 59 - tvoří vetší část 

z celkového počtu) a chyb ve větné interpunkci (s. 39 - aby dostal svůj zisk, chce sebrat to poslední; s. 62 

-  Pro toho, kdo bydlí, například na hradě…),  vzhledem k celkové jazykové úrovni práce  lze tyto chyby 

považovat spíše za marginální. 

 

Závěrem můžeme konstatovat, že požadavky kladené na bakalářskou práci byly splněny a lze ji tudíž 

předložit k obhajobě. 

 

Klasifikace: Výborně až velmi dobře 
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